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-

Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi
daerah, pemerintahan daerah berkewajiban untuk menggali potensi daerah dan
potensi badan-badan usaha. Badan-badan usaha sebagai mitra pemerintah daerah
mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan
pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan.

-

Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 11 Tahun 2012.

-

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,
dengan ruang lingkup meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan
memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan
program-program pemerintah daerah. Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu
pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dialokasikan minimum sebesar 2% dari keuntungan bersih setelah
dipotong pajak suatu perusahaan, yang penetapannya dilakukan dalam rapat forum
komunikasi TSP dengan mempertimbangkan keuntungan dan kesehatan perusahaan.
Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam
dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dan atau perusahaan yang tergabung
dalam Forum TSP, wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha,
cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan azas
kepatutan dan kewajaran. Program TSP meliputi: bina lingkungan dan sosial berbasis
pemberdayaan; kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan program langsung
pada masyarakat. Pemerintah daerah melakukan koordinasi pelaksanaan TSP secara
periodik berupa forum Komunikasi TSP Kabupaten. Pelanggaran terhadap ketentuan
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, berupa teguran
yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan; pembekuan izin
operasional Perusahaan, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk
melaksanakan kinerjanya baik pertambangan maupun perkebunan untuk sementara
waktu; atau pencabutan izin yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan sesuai
dengan kewenangan Kabupaten.

-

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 2 Februari 2016;
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati;
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan TSP yang ditetapkan dan/atau
sedang dilaksanakan dapat dilanjutkan sejauh tidak bertentangan dengan azas dan
tujuan peraturan daerah ini, dalam hal kegiatan TSP yang telah ada dan dinilai berhasil
dapat dijadikan proyek percontohan;
Segala ketentuan yang sudah ada dan peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan
peraturan daerah ini diberi kesempatan untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 6
(enam) Bulan;
Penjelasan 2 hlm.
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